
S I N I R D A



“… Sınır hiçbir zaman yalnızca sınır değildir –aynı zamanda engeldir de. 
Sınır korkunç bir kaygıya amansız bir korkuya neden olur- ama kaygının 
radikalliğinde sınır bir aşma imkanı olarak deneyimlenir. Aşılması gereken 
engel olarak, durdurulması gereken sapma olarak…”  

Antonio Negri / Sanat ve Çokluk 



İstanbul’dan iki yıl önce Bergama’ya, antik kentin eteklerinde iç içe geçmiş üç 
mahalleden; Talat Paşa, Ulu Cami ve Kurtuluş Mahalle’sinden oluşan, 
kentlilerin verdiği ismiyle Kale Mahallesi’ne yerleştim. Her biri birbirine 
benzeyen apartmanları, güvenlikli siteleri, yapay sahil parkları, AVM’leri, 
yürümeye imkan vermeyen sokakları ve insanda intihar etme isteği uyandıran 
trafiğiyle İstanbul, artık yaşanması zor bir şehir haline gelmişti. Bergama’da 
yaşamaya karar verdiğimde nasıl bir yerde yaşamak istediğimi aşağı yukarı 
biliyor gibiydim. Eskiden çoğunlukla  Rumların yaşadığı, antik kentin 
eteklerindeki eski bir mahalleye Kale Mahallesi’ndeki bir sokağın köşesine; 
labirenti andıran, küçük odalarıyla birbirinin içine geçmiş bir eve taşındım.  

Evin çalışma odasına “Sarı Denizaltı” ismini, avlunun hemen yanında yer alan; 
bir masa ve bir koltuk alacak kadar küçük odaya “Kış Bahçesi”, evdeki her çiçeğe 
ve koltukta duran yastıktan kediye isimler verdiğimiz bu ev, yaşamımın dış 
bükey sınırıydı. Yaşadığım bu iç mekanın dışında kalan boşluklardaki alan beni 
dünyaya bağlıyordu. Bu boşluklardan yürüyerek, her zaman saptığım 
sokakların aksine, bu defa yaşadığım mahallenin merak ettiğim sınırlarını 
keşfetmek için Kasım ayının bir öğleden sonrası kendimi dışarı attım. 

Evden yukarıya doğru yürümeye başladım. Sokağın henüz yarısını 
adımlamışken, her zaman önünden geçip gittiğim ve hiç bir zaman içeriye 
sapmadığım bir çıkmaza açılan merdivenlere doğru yöneldim; yerde mavi 
saten kurdeleli bir elbise, havada asılı kalmış kuru bir narla karşılaştım. Nar 
kuruyan ağacı terketmek istemiyor, inatla üzerinde kalmaya devam ediyor; 
elbise ise belli ki artık istenmiyordu.



Çıkmazdan geri dönüp sokağa yeniden çıktığımda gökyüzünde asılı bir çocuk 
pantolonu bayrak gibi sallanıyordu. Geçen hafta buraya taşınan Suriyeli 
komşularımızın demek ki küçük çocukları da vardı. Eşyalarını bir at arabasıyla eve 
getirmişlerdi; bir somya, iki eski koltuk, bir kaç battaniye. 

Önceleri tanıdık olan sokaklardan; yolun solunda ağaca asılı rengarenk topların 
önünden daha önce görmediğim bir yere ulaşana kadar devam ettim. Duvarlara 
gerilmiş iplerin üzerinde birbirine dolanmış çamaşırları geçtikten sonra sarı bir 
köpekle göz göze geldik; burada dedi köpek, kış mevsimi hariç her mevsim 
çamaşırlar  duvara gerilmiş iplere asılır. Köpek köşesine çekildi, ben sokaklarda 
sürüklenmeye devam ettim. Bir köpekle konuşmayalı uzun zaman olmuştu.  

Mahallenin sınırlarında gerçekleştirdiğim bu yürüyüş bana özgürlük hissi 
veriyordu. Daha önce görmediklerimi görmek, gördüklerimi yeniden keşfetmek 
ve bütün bunların yaşadığım mahallenin sınırlarında olduğunu bilmek 
zihnimdeki boşluk hissini dolduruyor, beni dış dünyaya bağlıyordu. Bazen de 
düşlere dalıp gitmemi sağlıyordu. Bedenim  ve zihnim birlikte dans ediyor, 
bulutsuz bir gökyüzü,  hafif ama serin bir rüzgar peşimden geliyordu. 

Bir yandan duvar diplerinden fışkıran akşam sefalarını ararken, bir yandan Elif’i 
uzun zamandır aramadığımı yarın mutlaka aramam gerektiğini düşünüyordum. 
Bir kaç gün sonra da Sena’nın doğumgünüydü, unutmamalıydım. “Modern 
Hayatın Ressamı” kitabını bitirememek bende sıkıntı yaratmıştı, kaç sayfa 
kalmıştı? Her sabah 10 sayfa okusam, üç güne biterdi. Zihnim hala plan yapmaya 
devam ediyor, bir türlü buna engel olamıyordum. Birden bütün planlar etrafımı 
saran çocuklarla dağıldı. Bir minibüsün içinde bağıra çağıra şarkı söyleyen on 
kadar çocuk çılgınca eğleniyor, “Abla bizi de çek!” diyerek fotoğraf makinemi 
işaret ediyorlardı.



Kaan da küçükken ne zaman fotoğraf makinasını görse, “Anne beni çek!” derdi. 
Şimdiyse fotoğraflarının çekilmesinden hoşlanmayan on yedi yaşında bir genç. 
Bir kare çektim. Burası Gilles Ivain’in “mutlu mahalle” diye tanımladığı sokak 
olmalıydı. Çocukların neşeli çığlıkları kuş seslerini bastırıyor, sokağın her 
yerinde özgürce yankılanıyordu.  

Başını hafifçe öne eğerek bana gülümseyen bir sokak sakinine selam verdim ve 
sokağın sonuna ulaştım. Uzun bir çıkmaz sokakmış burası. Buradan şimdi geri 
dönmem, gördüğüm ilk sokaktan sağa doğru çıkmam gerekiyordu. Mahallenin 
üst sınırını takip etmek demek, Pergamon antik şehrine giden yolun kenarına 
en yakın yerden yürümek demekti.  

Evlerin kapılarında Bergama’nın şehir merkezinde hiç görmediğim kadar çok 
bayrak asılıydı. Sokaklardaki yeni boyalı evlerin kapı ve pencereleri rengarenk 
boyanmıştı.  Rumlardan kalan eski Bergama evlerini ise muazzam bir işçilikle 
yapılmış demir kapılar süslüyordu. Bu desenler artık yoktu, kapılardaki estetik 
yerini ağır çelik kapılara bırakalı çok olmuştu. 

Taksim Aralığı’ndan ilerledim ve antik Pergamon kentinin giriş kapısı olduğunu 
Bülent söylememiş olsa hiç bir zaman anlayamayacağım alana ulaştım. 
Bergama’nın neredeyse her yerinden görülen Pergamon Akropolü tam 
karşımdaydı. Yolun üzerinde birbirine yaslanmış bir halde duran yeşil ve 
kırmızı boyalı iki varili tepeden aşağıya yuvarlamak istedim ama yapmadım.  

Beyaz boyalı duvarlarında yazılar olan evin önünde durdum. Burnuma çikolata 
kokuları gelmeye başlamıştı. Üzerinde “çikolatlı süt” yazan bu beyaz duvarın 
diğer köşesinde bir kalp sembolü vardı.



O sırada telefonum çaldı. Yüceldi. Neredesin? Bilmem. Hani Pergamon’un hiç 
kimsenin bilmediği bir giriş kapısı var ya…Hah! İşte onu geç, akropolü sağına alarak 
çeperden yuvarlan gel, dedim. Çikolata kokusunu alana kadar devam et sonra bir kalp 
göreceksin, ben ordayım.   

Yücel gelene kadar sokakta oturup onu bekledim. O sırada Andre Breton, Nadja’sına 
sesleniyordu: Ayaklarımın beni getirdiği yerin, hiçbir amaç olmaksızın neredeyse sürekli 

olarak geldiğim yerin, şu anlaşılması güç ipucunun dışında beni kandıracak hiçbir yanı olmayan 
bu yerin neden tam olarak burası olması gerektiğini bilmiyorum.  

Sokaklar sakindi, kapı önlerinde kimseler yoktu. Yeni boyanmış beyaz bir duvarın 
önünde üst üste yığılmış odunlar duruyor, belli ki mahalle kışa hazırlanıyordu. Birden 
kapı açıldı ve ev sahibi merdivenlerden aşağıya sokağa indi. Biraz sohbet ettik. Çayım 
var dedi, yeni demledim. Teşekkür ettik ve gitmemiz gerektiğini söyledik. Oysa 
acelemiz yoktu, içebilirdik. O çay her zaman rüyalarıma girecek biliyorum. 

Antik kentin sütunlarıyla bir arada inşa edilmiş duvarlar, sokaklarda antik sütun 
kaideleri ve biz bir evin bahçesinden yükselen portakal ağacıyla konuşuyoruz. Keşke 
bizim bahçeye de gelsen diyoruz.  

Rüzgar şiddetini arttırmış, güneş batmak üzere.  Akşam ışığının turuncu renkleri 
sokağa, yüzümüze ve ruhumuza dokunuyor.  Uzun süre sonbaharın renklerini ve 
güneşe kavuşmak için engelleri aşıp duvarlardan çıkan bitkileri seyrediyoruz. Tepeden 
aşağıya Domuz Alanı’na doğru iniyoruz. Üzerinde ahşap bir ev olan Roma Çeşmesi’ne 
varıyoruz. Biraz soluklanırken, mahalle sakinleriyle sohbet ediyoruz. Sonra Domuz 
Alanı’ndan geriye dönerek Kızıl Avlu’nun karşı çaprazında yer alan evimize doğru 
boşlukları doldurarak adım adım ilerliyoruz. Sonbahar yaprakları, iki kediyle birlikte 
bizi takip ediyor.  

Kasım 2018, Bergama.

























 “Ayaklarımın beni getirdiği yerin, hiçbir amaç olmaksızın 

neredeyse sürekli olarak geldiğim yerin, şu anlaşılması güç 

ipucunun dışında beni kandıracak hiçbir yanı olmayan bu yerin 

neden tam olarak burası olması gerektiğini bilmiyorum”  

Andre Breton - Nadja 





















GÜNSELİ BAKİ 

Bu fanzin Sarı Denizaltı’da düzenlenen Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesi’nde üretilmiştir. 

Mayıs 2019, Bergama / İzmir


